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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
kosmeetikatoodete kohta (uuesti sõnastatud)
(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule
(KOM(2008)0049);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0053/2008);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni […] kirja 
keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 4 saadetud õiguskomisjoni […] kirja 
Euroopa Parlamendi presidendile;

– võttes arvesse […] kirja, milles komisjoni president teatas, et komisjon ei võta oma 
ettepanekut tagasi;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80 ja 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva 
konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek mis tahes 
sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus sellisena määratletud, ning arvestades, 
et varasemate õigusaktide muutmata sätete kodifitseerimise osas koos nimetatud 
muudatustega on ettepaneku puhul tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega 
ilma sisuliste muudatusteta,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustele (ja 
õiguskomisjoni poolt heaks kiidetud tehnilistele parandustele) ning muudetud vastavalt 
alltoodud muudatusettepanekutele;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Nanomaterjalide kasutamine 
kosmeetikatoodetes võib tehnoloogia edasi 
arenedes suureneda. Tarbijakaitse kõrge 
taseme, kaupade vaba liikumise ja 
tootjatele õiguskindluse tagamiseks on 
vaja töötada välja nanomaterjalide ühtne 
mõiste rahvusvahelisel tasandil. Ühendus 
peaks püüdma jõuda asjaomastes 
rahvusvahelistes foorumites mõiste osas 
kokkuleppele. Kui selline kokkulepe 
saavutatakse, tuleks nanomaterjalide 
mõistet käesolevas määruses sellele 
vastavalt kohandada. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 b) Enne sellist nanomaterjali 
sisaldava kosmeetikatoote turule viimist, 
mis ei ole veel loetletud III kuni VI a 
lisas, peaks kosmeetikatoodete 
teaduskomitee seda nanomaterjali 
asjakohase nanospetsiifilise 
ohutushinnangu alusel hindama ja see 
tuleks loetleda VI a lisas artikli 26 lõike 2 
kohaselt. Nanomaterjali lisamiseks VI a 
lisas loetletud lubatud ainete loetelusse 
peaks vastutav isik esitama komisjonile 
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taotluse koos riskihindamisega.  
Riskihindamises tuleks võtta arvesse 
kasutatud nanomaterjali eriolemust ja 
kõnealuse kosmeetikatoote kavandatavat 
kasutusvaldkonda. Nanomaterjali 
sisaldava kosmeetikatoote võib turule viia 
vaid siis, kui kosmeetikatoodete 
teaduskomitee leiab, et selle 
nanomaterjali kasutamine selles tootes on 
ohutu.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 25 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 c) Praegu ei ole piisavalt teavet 
nanomaterjalidega seonduvate ohtude 
kohta. Nende ohutuse paremaks 
hindamiseks peaks kosmeetikatoodete 
teaduskomitee töötama välja 
katsemeetodid, milles arvestatakse nende 
materjalide erilisi omadusi.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjalidel on nende väiksuse tõttu erilised omadused. Tuleks töötada välja erilised 
katsemeetodid, et selgitada välja ja hinnata nende eriomadustega seotud võimalikku riski.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 25 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 d) Komisjon peaks teaduse 
edasiminekut arvestades vaatama 
nanomaterjale puudutavad sätted 
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korrapäraselt läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Ainete, eelkõige 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavateks aineks liigitatud ainete 
ohutushinnangus tuleks arvestada 
kõikidest allikatest lähtuvat üldist 
kokkupuude nende ainetega. Samas on 
ohutushinnangu koostamisel osalejatele 
väga oluline ühtlustatud lähenemine 
selliste üldise kokkupuute hinnangute 
väljatöötamisele ja kasutamisele. Sellest 
tulenevalt peaks komisjon tihedas 
koostöös kosmeetikatoodete 
teaduskomitee, Euroopa Kemikaaliameti 
(ECHA), Euroopa Toiduohutusameti 
(EFSA) ja muude asjaomaste 
sidusrühmadega vaatama kiiresti läbi ja 
töötama välja suunised seoses nende 
ainetega üldise kokkupuute hinnangute 
väljatöötamise ning kasutamisega.

Or. en

Selgitus

Eelkõige kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
osas tuleb ohutushinnangus arvestada kõigist allikatest lähtuvat üldist kokkupuudet nende 
ainetega.  Tuleb töötada välja suunised üldist kokkupuudet käsitlevate hinnangute 
kehtestamiseks ja nende kasutamiseks konkreetsete toodete ohutushinnangutes.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Kosmeetikatoote ohutushinnangus 
peaks olema võimalik võtta arvesse 
muudes asjaomastes valdkondades tehtud 
riskihindamise tulemusi.  Selliste andmete 
kasutamine peaks olema nõuetekohaselt 
põhjendatud ja õigustatud.

Or. en

Selgitus

Teiste valdkondade riskihindamise andmete kasutamine peaks olema võimalik, kuid ainult 
siis, kui see on kõnealuse toote ohutushinnangu seisukohalt asjakohane.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Tarbijaid tuleb kaitsta tõhusust ja 
muid kosmeetikatoodete omadusi 
iseloomustavate eksitavate märgete eest. 
Kosmeetikatoodete omadusi kajastavate 
erimärgetega seoses tuleb ette näha 
võimalus kasutada ühtlustatud 
standardeid.

(40) Tarbijaid tuleb kaitsta tõhusust ja 
muid kosmeetikatoodete omadusi 
iseloomustavate eksitavate märgete eest. 
Kosmeetikatoodete omadusi kajastavate 
erimärgete põhjendatuse hindamiseks 
peaks komisjon esitama aruande tootel 
olevate märgete kasutamise ja neile
esitatud tõendite kohta ning vajadusel 
esitama ettepanekud asjakohaste 
meetmete kohta tuvastatud probleemi 
lahendamiseks. 

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et reklaamides ja märgistusel võiks kasutada ainult märkeid toote tegelike 
omaduste kohta. Ettepanekuga kehtestatakse ühtlustatud standardite süsteem toodetel olevate 
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märgete osas, mille töötab välja ühtlustamise eest vastutav ELi asutus (nt CEN).  Kuigi
raportöör toetab ühtset lähenemist, ei nõustu ta pakutud lahendusega. Komisjon peaks selle 
asemel vaatama läbi kõik tootel olevad märked ja selle, kuidas vastutav isik neid tõestab, ning 
esitama vajadusel ettepanekud asjakohaste meetmete kohta tuvastatud probleemi 
lahendamiseks.  

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Liikmesriigid peaksid andma 
turujärelevalveasutustele vajalikud 
volitused, vahendid ja teabe nende 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „ühtlustatud standard” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
98/34/EÜ (millega nähakse ette 
tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 
ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 
teatamise kord) I lisas loetletud Euroopa 
standardiorganisatsiooni poolt vastavalt 
selle direktiivi artiklile 6 vastu võetud 
standard;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et reklaamides ja märgistusel võiks kasutada ainult märkeid toote tegelike 
omaduste kohta. Ettepanekuga kehtestatakse ühtlustatud standardite süsteem toodetel olevate 
märgete osas, mille töötab välja ühtlustamise eest vastutav ELi asutus (nt CEN).  Kuigi 
raportöör toetab ühtset lähenemist, ei nõustu ta pakutud lahendusega. Komisjon peaks selle 
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asemel vaatama läbi kõik tootel olevad märked ja selle, kuidas vastutav isik neid tõestab, ning 
esitama vajadusel ettepanekud asjakohaste meetmete kohta tuvastatud probleemi 
lahendamiseks. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a)„nanomaterjal” – tahke ühe või 
enama välismõõte või sisemise 
struktuuriga (mastaabis 100 nm või alla 
selle) kindlal eesmärgil valmistatud 
materjal; 

Or. en

Selgitus

See mõiste tugineb kosmeetikatoodete teaduskomitee välja töötatud mõistele, mis sisaldub 
komitee 2007. aasta detsembris avaldatud arvamuses kosmeetikatoodetes sisalduvate 
nanomaterjalide ohutuse kohta.

Väiksuse tõttu võivad nanomaterjalidel esineda uued omadused nanomõõtmeteta sama 
materjaliga võrreldes. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l la) „ohualdis elanikkonnarühmad” –
alla kolmeaastased lapsed, eakad 
inimesed ja immuunsushäiretega 
inimesed.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võib lõike 1 punkti j a 
vastavalt teaduse ja tehnika arengule 
täpsustada ja kohandada. See meede, 
mille eesmärk on käesoleva määruse 
vähemtähtsate sätete muutmine, võetakse 
vastu artikli 27 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Rahvusvaheliselt kinnitatud nanomaterjale mõiste praegu puudub. Seetõttu võib osutuda 
vajalikuks seda mõistet hiljem kohandada vastavalt kõige uuematele teadusalastele 
teadmistele selles valdkonnas. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav isik tagab, et enne 
kosmeetikatoote turuleviimist on 
kosmeetikatoote ohutust asjakohase teabe 
alusel hinnatud ning koostatud 
kosmeetikatoote ohutusaruanne vastavalt I 
lisale.

1. Vastutav isik tagab, et enne 
kosmeetikatoote turuleviimist on 
kosmeetikatoote ohutust asjakohase teabe 
alusel hinnatud ning koostatud 
kosmeetikatoote ohutusaruanne vastavalt I 
lisale.

Erilist tähelepanu pööratakse osakeste 
suurusele ja täpsemalt artiklis 2 
määratletud nanomaterjalidele.

Vastutav isik tagab kosmeetikatoote 
ohutusaruande ajakohastamise, silmas 
pidades asjaolu, et pärast toote 
turuleviimist lisandub pidevalt asjakohast 
teavet.

Vastutav isik tagab kosmeetikatoote 
ohutusaruande ajakohastamise, silmas 
pidades asjaolu, et pärast toote 
turuleviimist lisandub pidevalt asjakohast 
teavet.

Komisjon võtab koostöös kõigi 
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sidusrühmadega vastu asjakohased 
suunised, et võimaldada ettevõtjatel, 
eelkõige väikestel ja keskmise suurusega 
ettevõtjatel, täita I lisas kehtestatud 
nõudeid. Suunised võetakse vastu 
artikli 27 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

I lisas kõrvutatakse teavet kosmeetikatoodete ohutuse kohta, mille alusel koostatakse 
kosmeetikatoote ohutusaruanne. On oluline, et kõik vastutavad isikud mõistaksid hästi sellest 
lisast tulenevaid kõiki kohustusi ja nõudeid ning seda on kõige paremini võimalik saavutada 
asjakohaste kirjeldavate suunistega. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tõendid kosmeetikatoote väidetava mõju 
kohta, kui see on kosmeetikatoote laadi 
või mõju tõttu põhjendatud.

d) tõendid kosmeetikatoote väidetava mõju 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) liikmesriik, kus kosmeetikatoode on 
turule viidud;

c) esimene liikmesriik, kus 
kosmeetikatoode on turule viidud;

Or. en
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Selgitus

Eesmärk on selgitada, et andmed tuleb esitada ainult esimeses liikmesriigis, kus 
kosmeetikatoode turule viiakse.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) selliste mikroniseeritud osakeste kujul 
esinevate ainete olemasolu, mis ei ole 
loetletud käesoleva määruse III–VI lisas;

e) nanomaterjalide kujul esinevate ainete 
olemasolu; 

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) nanomaterjalide kujul valmistatud 
ained, mis ei ole loetletud IV, V, VI ja VI 
a lisas, ning nanomaterjalide kujul 
valmistatud ained, mida ei kasutata 
vastavalt nimetatud lisades sätestatud 
tingimustele.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tuleneb nendest muudatusettepanekutest, millega kehtestatakse 
nanomaterjalide ohutuse hindamise kord.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik – sissejuhatav osa ja esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid aineid võib siiski kosmeetikatoodetes 
kasutada, kui pärast nende liigitamist 
direktiivi 67/548/EMÜ alusel 1. või 2. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavateks aineks on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

Neid aineid võib erandkorras siiski 
kosmeetikatoodetes kasutada, kui pärast 
nende liigitamist direktiivi 67/548/EMÜ 
alusel 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavateks 
aineks on täidetud kõik järgmised 
tingimused:

– kosmeetikatoodete teaduskomitee on 
neid hinnanud ja on lähtudes eelkõige 
nende ainetega kokkupuute laadist leidnud, 
et nende kasutamine kosmeetikatoodetes 
on ohutu;

– kosmeetikatoodete teaduskomitee on 
neid hinnanud ja on lähtudes eelkõige 
muudest olulistest allikatest lähtuva nende 
ainetega üldise kokkupuute laadist, 
pöörates ühtlasi erilist tähelepanu 
riskialdis elanikerühmadele, leidnud, et 
nende kasutamine kosmeetikatoodetes on 
ohutu;

Or. en

Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete osas 
tuleks ohutushinnangus arvestada kõigist allikatest lähtuvat üldist kokkupuudet nende 
ainetega. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 12 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon tagab [kaks aastat pärast 
käesoleva määruse Euroopa Liidu 
Teatajas avaldamise kuupäeva] CMR-
ainetega üldise kokkupuute hinnangute 
välja töötamise ja kasutamise korra 
läbivaatamise ning asjaomaste suuniste 
väljatöötamise eesmärgiga võimaldada 
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ühtlustatud lähenemist selliste üldise 
kokkupuute hinnangute väljatöötamiseks 
ja kasutamiseks neid sisaldavate ainete 
ohutu kasutamise hindamisel. See 
läbivaatamine teostatakse koostöös 
kosmeetikatoodete teaduskomitee, 
Euroopa Kemikaaliameti (ECHA), 
Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ja 
muude asjaomaste sidusrühmadega, 
lähtudes asjakohaselt asjaomastest 
parimatest tavadest.

Or. en

Selgitus

Teatud ainete, eelkõige kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavate ainete osas tuleb ohutushinnangus arvestada kõigist allikatest lähtuvat üldist 
kokkupuudet nende ainetega.  Tuleb töötada välja suunised üldist kokkupuudet käsitlevate 
hinnangute tegemiseks ja nende kasutamiseks konkreetsete toodete ohutushinnangutes.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus esitatud nõuded loetakse 
täidetuks, kui kosmeetikatooted vastavad 
asjakohastele ühtlustatud standarditele, 
mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et reklaamis ja märgistusel võiks kasutada ainult märkeid toote tegelike 
omaduste kohta. Ettepanekuga kehtestatakse ühtlustatud standardite süsteem toodetel olevate 
märgete osas, mille töötab välja ühtlustamise eest vastutav ELi asutus (nt CEN).  Kuigi 
raportöör toetab ühtset lähenemist, ei nõustu ta pakutud lahendusega. Komisjon peaks selle 
asemel vaatama läbi kõik tootel olevad märked ja selle, kuidas vastutav isik neid tõestab, ning 
esitama vajadusel ettepanekud asjakohaste meetmete kohta tuvastatud probleemi 
lahendamiseks. 
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 16 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande kõigi 
kosmeetikatoodetel kasutatavate märgete 
ja selle kohta, kuidas need on tõestatud 
vastavalt artikli 8 lõike 2 punktile d. Kui 
komisjon leiab, et märkeid on kasutatud 
käesoleva artikli sätete vastaselt või on 
artikli 8 lõike 2 punkti d kohased tõendid 
ebapiisavad, võtab ta asjakohaseid 
meetmeid nõuetele vastavuse tagamiseks 
ning esitab vajadusel ettepaneku 
ühtlustatud nõuete kehtestamiseks tootel 
olevate märgete osas. 

Or. en

Selgitus

On oluline tagada, et reklaamis ja märgistusel võiks kasutada ainult märkeid toote tegelike 
omaduste kohta. Ettepanekuga kehtestatakse ühtlustatud standardite süsteem toodetel olevate 
märgete osas, mille töötab välja ühtlustamise eest vastutav ELi asutus (nt CEN).  Kuigi 
raportöör toetab ühtset lähenemist, ei nõustu ta pakutud lahendusega. Komisjon peaks selle 
asemel vaatama läbi kõik tootel olevad märked ja selle, kuidas vastutav isik neid tõestab, ning 
esitama vajadusel ettepanekud asjakohaste meetmete kohta tuvastatud probleemi 
lahendamiseks. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma, et see piiraks eelkõige ärisaladuse ja 
intellektuaalomandi õiguste kaitset, tagab 
vastutav isik, et kosmeetikatoote 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis, 

Ilma, et see piiraks eelkõige ärisaladuse ja 
intellektuaalomandi õiguste kaitset, tagab 
vastutav isik, et kosmeetikatoote 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis, 
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parfüümikompositsioonide ja parfüümide 
puhul kompositsiooni nimetus ja 
koodinumber ning tarnija andmed, 
olemasolevad andmed kosmeetikatoote 
kasutamisest tuleneva soovimatu ja tugeva 
soovimatu mõju kohta inimeste tervisele
tehakse üldkättesaadavaks sobivate 
vahenditega.

parfüümikompositsioonide ja parfüümide 
puhul kompositsiooni nimetus ja 
koodinumber ning tarnija andmed, 
olemasolevad andmed kosmeetikatoote 
kasutamisest tuleneva soovimatu ja tugeva 
soovimatu mõju kohta inimeste tervisele
tehakse üldsusele kergesti kättesaadavaks 
sobivate vahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jälgivad käesoleva määruse 
täitmist turul kättesaadavaks tehtud 
kosmeetikatoodete turukontrolli kaudu.

Liikmesriigid jälgivad käesoleva määruse 
täitmist turul kättesaadavaks tehtud 
kosmeetikatoodete turukontrolli kaudu.

Liikmesriigid teostavad kontrolli 
asjakohases ulatuses, hinnates 
olemasolevaid dokumente ja viies 
vajadusel läbi füüsilised ja laborikatsed, 
tuginedes asjaomastele proovidele. 
Liikmesriigid esitavad igal aastal 
komisjonile aruande käesoleva määruse 
täitmise jälgimiseks teostatud kontrolli ja 
peamiste mittetäitmisega seotud järelduste 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Tarbijate ohutuse tagamiseks ja ka selleks, et tootjad järgiksid artiklis 7 ning I lisas 
sätestatud ohutusaruande nõudeid, tuleb kehtestada selged kontrollivahendid. Seega palub 
raportöör, et liikmesriigid teostaksid asjaomast kontrolli ja teataksid mittetäitmise korral 
sellest komisjonile. 
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused nõuavad, et vastutav 
isik võtaks kõik asjakohased meetmed, 
kaasa arvatud parandusmeetmed, et 
saavutada toote vastavus nõuetele, selle 
turult kõrvaldamine või tagasivõtmine ohu 
olemusest lähtuvalt mõistliku tähtaja 
jooksul, juhul kui eiratakse järgmisi 
nõudeid:

1. Pädevad asutused nõuavad, et vastutav 
isik võtaks kõik asjakohased meetmed, 
kaasa arvatud parandusmeetmed, et 
saavutada toote vastavus nõuetele, selle 
turult kõrvaldamine või viivitamatu 
tagasivõtmine, juhul kui eiratakse järgmisi 
nõudeid:

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 26 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate 
ainete kasutamisest põhjustatud oht 
inimeste tervisele nõuab kogu ühendust 
hõlmavate meetmete võtmist, võib 
komisjon pärast konsulteerimist 
kosmeetikatoodete teaduskomiteega muuta 
vastavalt II–VI lisa.

1. Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate 
ainete kasutamisest põhjustatud võimalik 
oht inimeste tervisele või keskkonnale 
nõuab kogu ühendust hõlmavate meetmete 
võtmist, võib komisjon pärast 
konsulteerimist kosmeetikatoodete 
teaduskomiteega ja vajadusel tervise- ja 
keskkonnariskide teaduskomiteega 
(SCHER) muuta vastavalt II–VI a lisa.

Or. en

Selgitus

Näiteid kosmeetika- ja hügieenitoodetes kasutatavate ainete keskkonnaohtude kohta on 
mitmeid. Kui sellist ohtu muudes õigusaktides nõuetekohaselt ei käsitleta, peaks olema 
võimalus lisada sellised ained käesoleva määruse II lisasse. Elanikkond eeldab, et 
kosmeetika- ja hügieenitooted on ka keskkonna seisukohalt ohutud ning kosmeetikatoodete 
määrus peaks sellest tulenevalt sisaldama seda vahendit erandkorras kasutamiseks. SCHER 
on teaduskomitee keskkonnavajaduste hindamiseks. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 26 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib pärast konsulteerimist 
kosmeetikatoodete teaduskomiteega muuta 
III–VI lisa ja VIII lisa nende 
kohandamiseks teaduse ja tehnika 
arengule.

2. Komisjon võib pärast konsulteerimist 
kosmeetikatoodete teaduskomiteega, kes 
esitab oma arvamuse kuue kuu jooksul 
pärast komisjonilt taotluse saamist, muuta 
III–VI a lisa ja VIII lisa nende 
kohandamiseks vastavalt teaduse ja tehnika 
arengule.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitse kõrge taseme ja tootjatele õiguskindluse tagamiseks on vaja kehtestada 
kosmeetikatoodete teaduskomitee tegevusele ainete, sealhulgas nanomaterjalide 
kosmeetikatööstuses kasutamisest tulenevate ohtude hindamiseks selge ajaline piirmäär. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 välja jäetud
Formaalsed vastuväited ühtlustatud 

standarditele
1. Kui liikmesriik või komisjon leiavad, et 
ühtlustatud standard ei vasta täielikult 
käesoleva määruse vastavate sätetega ette 
nähtud nõuetele, esitavad komisjon ja 
asjaomane liikmesriik küsimuse koos 
põhjendustega direktiivi 98/34/EÜ artikli 
5 alusel loodud komiteele. Komitee esitab
viivitamata oma arvamuse.
2. Nimetatud komitee arvamuse põhjal 
otsustab komisjon, kas viide asjaomasele 
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standardile Euroopa Liidu Teatajas 
avaldada, mitte avaldada või avaldada 
piiranguga, kas jätta viide alles, 
piiranguga või mitte, või see sealt 
eemaldada.
3. Komisjon teatab sellest liikmesriikidele 
ja asjaomasele Euroopa 
standardiorganisatsioonile. 
Standardiorganisatsioon taotleb vajaduse 
korral asjaomaste ühtlustatud standardite 
läbivaatamist.

Or. en

Selgitus
On oluline tagada, et reklaamis ja märgistusel võiks kasutada ainult märkeid toote tegelike 
omaduste kohta. Ettepanekuga kehtestatakse ühtlustatud standardite süsteem toodetel olevate 
märgete osas, mille töötab välja ühtlustamise eest vastutav ELi asutus (nt CEN). Kuigi 
raportöör toetab ühtset lähenemist, ei nõustu ta pakutud lahendusega. Komisjon peaks selle 
asemel vaatama läbi kõik tootel olevad märked ja selle, kuidas vastutav isik neid tõestab, ning 
esitama vajadusel ettepanekud asjakohaste meetmete kohta tuvastatud probleemi 
lahendamiseks. 

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 34 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 26 lõiget 2 ei kohaldata 
kosmeetikatoodete suhtes, mis sisaldavad 
III-VI a lisas veel mitte loetletud 
nanomaterjale, kui need viidi turule enne 
käesoleva artikli lõikes 1 märgitud 
kuupäeva. Need tooted võivad jääda 
turule kaheks aastaks pärast lõikes 2 
märgitud kuupäeva. Pärast seda 
kuupäeva kohaldatakse artikli 11 punkti h 
ja artikli 26 lõiget 2.

Or. en
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Selgitus

On vaja võimaldada üleminekuperiood neile lisades veel loetlemata nanomaterjale 
sisaldavatele toodetele, mis viidi turule enne käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a lisa
Lubatud nanomaterjalide loetelu, mis ei 
ole loetletud III, IV, V ja VI lisas

Or. en

Selgitus

Kosmeetikatoodetes kasutamiseks ohutuks hinnatud nanomaterjalid peaksid olema loetletud 
uues VI a lisas.
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SELETUSKIRI

Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia raames otsustas komisjon sõnastada uuesti nõukogu 
direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta vastu võetud õigusaktide ühtlustamise kohta. 
Direktiiv, mida on pärast selle vastuvõtmist 1976. aastal 55 korda muudetud, on muutunud 
kohmakaks ja aegunuks ega taga kiiresti muutuvas valdkonnas enam vajalikku õiguskindlust.  
Uuesti sõnastamisega tahab komisjon kõrvaldada õigusliku ebamäärasuse ja vastuolud, 
esitades selleks rea mõisteid ja rakendusmeetmeid. Selleks et vältida õigusnormide riiklikku 
õigusse ülevõtmisel tekkivat ebaühtlust, muutis komisjon õigusakti õigusliku vormi 
direktiivist määruseks.

Teine oluline eesmärk on muuta kosmeetikatooted ohutumaks. Kuna praegu kehtiv 
kosmeetikatoodete direktiiv ei sisalda selgeid nõudeid kosmeetikatoodete ohutushinnangule, 
võttis komisjon selleks kasutusele nn miinimumstandardid.

Raportöör toetab igati seda eesmärki ja soovib veelgi tugevdada ohutuse aspekti, et tagada 
kõigi tarbijate kaitse ning hoida nende tervist. Raportis keskendutakse üldkokkuvõttes neljale 
aspektile:

Kosmeetikatoodete ohutushinnang

Artikli 7 kohaselt tagab vastutav isik, et enne kosmeetikatoote turuleviimist esitatakse 
asjakohast teavet sisaldav kosmeetikatoote ohutusaruanne. Määruse I lisas kirjeldatakse 
asjakohast teavet, mida kosmeetikatoote ohutusaruanne peab sisaldama. On oluline, et kõik 
vastutavad isikud mõistaksid hästi sellest lisast tulenevaid kõiki kohustusi ja nõudeid . Seega 
palub raportöör komisjonilt, et ta võtaks koostöös kõigi sidusrühmadega vastu suunised, mis 
abistaksid vastutavaid isikuid nende toodete ohutushinnangute ja ohutusaruannete 
koostamisel.

Tarbijate ohutuse tagamiseks ja ka selleks, et tootjad järgiksid artiklis 7 ning I lisas sätestatud 
ohutusaruande nõudeid, tuleb kehtestada selged kontrollivahendid. Seega palub raportöör, et 
liikmesriigid teostaksid asjaomast kontrolli ja teataksid mittetäitmise korral sellest 
komisjonile. 

Nanomaterjalide kasutamine kosmeetikatoodetes

Juba praegu sisaldavad paljud turul olevad tooted nanomaterjale. 2006. aastal hindas komisjon 
nanoosakesi sisaldavate kosmeetikatoodete osakaaluks ligikaudu 5%. 

Nanomaterjalide kohta on palju erinevaid mõisteid, mis viitavad peamiselt aine suurusele.  
Õigusliku ebamäärasuse vältimiseks on oluline määrata kindlaks, mida nanomaterjali all 
mõeldakse. Seetõttu pakub raportöör selle määruse tekstis välja mõiste, mis tugineb 
kosmeetikatoodete teaduskomitee 2007. aasta detsembris välja töötatud mõistele.

Väiksuse tõttu on nanomaterjalidel eriomadused. Need omadused võivad olla väga head, aga 
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samas võivad nendega kaasneda ka uued ohud. Seepärast peaks kosmeetikatoodete 
teaduskomitee neid tooteid enne turuleviimist nanospetsiifilise ohutushinnangu alusel 
hindama, et tagada tarbijate ohutus.  Raportöör teeb ettepaneku kehtestada olemasolevatele 
nanomaterjale sisaldavatele toodetele üleminekuperiood.

Juuksevärvidena, säilitusainetena ja UV-filtritena kasutatavad nanomaterjalid on juba 
loetletud käesoleva määruse IV, V ja VI lisas ning komisjon peab need pärast 
kosmeetikatoodete teaduskomiteega konsulteerimist kandma lubatud ainete loetelusse.  

Kosmeetikatoodete ohutuse tagamiseks tuleks nõuda kosmeetikatoodete teaduskomitee 
hinnangut kõigile nanomaterjale sisaldavatele toodetele, mida ei ole loetletud IV, V ja VI 
lisas. Seepärast esitas raportöör muudatusettepanekud vastava korra kehtestamiseks kõigi 
nanomaterjalide osas.

Kuna nanomaterjale käsitlev teadustöö on käimas, nõutakse komisjonilt käesoleva määruse 
korrapärast läbivaatamist nanomaterjalide osas.

Kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivset funktsiooni kahjustavate ainete 
kasutamine kosmeetikatoodetes

Kosmeetikadirektiivi seitsmenda muudatusega kehtestati täielik keeld kõikide 1. ja 2. 
kategooria CMR-ainete kasutamisele kosmeetikatoodetes. Samas võib esineda juhtumeid, kus 
mõne sellise aine kasutamine on kosmeetikatoote valmistamiseks vajalik. Sellisel juhul 
võidakse teha täieliku keelu osas erand, kui kosmeetikatoodete teaduskomitee leiab, et see 
aine on kosmeetikatootes kasutamiseks ohutu. 

Komisjoni ettepanek juba sisaldab rangeid nõudeid, mida tuleb täita 1. ja 2. kategooria CMR-
ainete kasutamise lubamiseks kosmeetikatootes. Raportöör tugevdab seda lähenemist 
täiendavate nõuetega. Ühtlasi toob ta käesolevasse määrusesse sisse üldise kokkupuute 
mõiste.

Sellest tulenevalt peaks kosmeetikatoodete teaduskomitee võtma CMR-aine kosmeetikatootes 
kasutamise ohutuse hindamisel arvesse kõigist allikatest (toiduainete sektor, kossmeetika, 
muud tarbekaubad) lähtuvat üldist kokkupuudet CMR-ainetega.  

Samas ei ole praegu üldist metoodikat CMR-ainetega üldise kokkupuute mõõtmiseks ja kuna 
see on küsimus, mida ei tuleks käsitleda ainult kosmeetikatoodete määruse raames, palub 
raportöör komisjonil välja töötada üldise kokkupuute mõõtmise hinnangud ja vaadata seejärel 
kosmeetikatoodete määrus sellele vastavalt läbi. 

Märgete kasutamine kosmeetikatoodetel

Tarbija teeb sageli ostuotsuse kosmeetikatoote eriomaduste põhjal. Sellised tootel olevad 
märked on tundlik teema, kuna tarbijal puudub enamasti võimalus nende õigsust hinnata ja ta 
peab lihtsalt usaldama tootel antud lubadusi.  Seepärast tuleb tarbija kaitsmiseks tagada, et 
reklaamis ja märgistusel võib kasutada ainult märkeid toote tegelike omaduste kohta.



PR\731112ET.doc 25/25 PE409.426v01-00

ET

Komisjoni ettepaneku artiklis 16 rõhutatakse, et kosmeetikatoodetel ei tohi olla märkeid, mis 
on eksitavad või koguni valed, ja et need märked peavad olema toote andmikus tõestatud. 
Ühtlasi kehtestatakse komisjoni ettepanekuga ühtlustatud standardite süsteem toodetel olevate 
märgete osas. Need standardid peaks töötama välja ühtlustamise eest vastutav ELi asutus, nt 
CEN. 

Kuigi raportöör toetab ühtlustatud lähenemist toodetel olevate märgete osas eesmärgiga 
tagada toodete ohutus ja anda tarbijale usaldusväärset teavet, ei toeta ta ideed anda selles 
valdkonnas vastutus ühtlustamise eest vastutavale ELi asutusele, nagu märgitakse komisjoni 
ettepanekus.

Eraõiguslikele asutustele (nt CEN), kus asjaomastel tööstussektoritel on ülekaal, ei saa anda 
vastutust sellistes tundlikes küsimustes nagu tootel olevad märked, kus oleks äärmiselt vajalik 
anda sõltumatu hinnang. 

Sellest tulenevalt palub raportöör komisjonil läbi vaadata kõik praegu kosmeetikatoodetel 
kasutatavad märked, samuti selle, kuidas vastutav isik neid tõestab.  Ühtlasi, kui komisjon 
avastab vastukäivuse kosmeetikatoodetel kasutatavate märgete tõestatuse ja käesoleva 
määrusega kehtestatava tarbija teavitamise ja ohutuse sätete vahel, peaks ta võtma 
asjakohaseid meetmeid nõuetele vastavuse tagamiseks ning esitama vajadusel ettepanekud 
ühtlustatud nõuete kehtestamiseks tootel olevate märgete osas. 
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